
COS868 - Probabilidade e Estat́ıstica para Aprendizado de Máquina
Professores: Rosa Leão, Edmundo de Souza e Silva, Daniel Menasché

Segunda Lista de Exerćıcios

ATENÇÃO! Faça as listas de forma que TODAS AS RESPOSTAS sejam DEVIDAMENTE CO-
MENTADAS (passos para se chegar a resposta).

Questão 1

Considere o seguinte jogo entre duas pessoas. As duas pessoas tem R$1.000, 00 no ińıcio do jogo.
Uma moeda será usada no jogo. Cada vez que sair cara, o jogador 1 ganha R$100, 00 do jogador
2. Analogamente, cada vez que sair coroa, o jogador 2 ganha R$100, 00 do jogador 1. A moeda é
normal, ou seja, P [cara] = P [coroa] = 1/2. O jogo termina quando um dos jogadores perde todo o
seu dinheiro.

Construa um programa para simular esse jogo e responda as perguntas abaixo.

1. Execute seu programa uma vez até que um dos jogadores perca todo o dinheiro, ou seja, que o
jogo termine. Construa dois gráficos, um para cada jogador, que mostre a evolução da quantia
que cada jogador possui ao longo do jogo. O seu gráfico deve mostrar as jogadas e o valor que
o jogador possui antes da jogada. Caso o número de jogadas seja muito grande até que um dos
jogadores perca tudo, faça o seu gráfico até a jogada de número 1000. Repita a execução do seu
programa e construa os mesmos gráficos. Comente o que você observou a partir dos resultados
encontrados.

2. Calcule quantas jogadas são necessárias para que um dos jogadores perca tudo e o jogo termine.
Para você ter maior confiabilidade no seu resultado, repita o jogo 100 vezes e tire a média
amostral do número de jogadas para o jogo terminar. Plote um gráfico com a identificação do
jogo, de 1 até 100, e o número de jogadas necessárias para o jogo terminar.

3. Modifique os parâmetros do jogo conforme especificado a seguir e refaça os itens acima para cada
conjunto de parâmetros. Comente o que você observou a partir dos resultados encontrados.

Quantia inicial do jogador 1 Quantia inicial do jogador 2 Valor de cada jogada

R$100.000,00 R$100.000,00 R$100,00

R$100.000,00 R$100.000,00 R$1.000,00

R$100.000,00 R$10.000,00 R$100,00

Questão 2

Suponha que você está fazendo um teste de múltipla escolha. Considere que você estudou 70%
da matéria e portanto isso significa que você tem 0.7 de chance de acertar uma questão escolhida
aleatoriamente no teste. Se você não sabe a resposta da questão, você seleciona aleatoriamente uma
das quatro opções de resposta. Considere que a sua resposta em cada questão é independente das
respostas nas outras questões.

1. Qual a probabilidade de uma questão que você escolheu aleatoriamente estar correta ?

2. Qual a probabilidade de você acertar as 6 primeiras questões ?

3. Considere que o teste tem 10 questões. Qual a probabilidade de você acertar 90% do teste?

4. Considere que o teste tem 50 questões. Qual a probabilidade de você acertar 90% do teste?
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5. Considere que o teste tem 100 questões. Qual a probabilidade de você acertar 90% do teste?

6. O que você pode observar a partir dos resultados acima?

Questão 3

Considere um servidor de um provedor de serviço que possui um disco que pode falhar. Suponha
que a taxa de falhas do disco é de 1 falha a cada 5 semanas. O número de falhas do disco pode ser
representado por uma variável aleatória Poisson.

1. Compute a probabilidade de ocorrer uma falha em uma semana.

2. Compute a probabilidade de ocorrerem no máximo 3 falhas em 20 semanas.

3. Considere que o provedor possui em estoque 2 discos de reserva e que um novo conjunto de
discos de reserva chegará em 8 semanas. Calcule a probabilidade do servidor ficar fora do ar por
uma ou mais semanas, durante as próximas 8 semanas, por falta de disco no estoque.

Questão 4

Considere duas variáveis aleatórias X e Y com a função probabilidade massa (pmf) conjunta definida
conforme a tabela abaixo.

(X,Y) Y=1 Y=2 Y=3

X=1 1/12 1/6 1/12
X=2 1/6 1/4 1/12
X=3 1/12 1/12 0

1. Calcule a função probabilidade massa marginal da variável aleatória X.

2. X e Y são variáveis aleatórias independentes? Mostre porquê.

3. Compute a probabilidade de X ser um número ı́mpar.

4. Compute a probabilidade de XY ser um número par.

5. Calcule a probabilidade de Y ser ı́mpar dado que X é ı́mpar.
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